
Pieczęć przedszkola 

WNIOSEK ZAPISU DZIECKA 
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 61 „POD WAWELEM” 

W KRAKOWIE NA LIPIEC 2023 
 

Przedszkole w czasie dyżuru funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 17:00. 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………. 

2. Data urodzenia ……………………………………………………………. 

3. PESEL: ……………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………. 
 

 
- Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w okresie od ...................... lipca 2023 do ...................... lipca 2023 
 
- Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. ...................... do godz. ...................... 
 
- Dziecko korzystać będzie z ...................... posiłków (1 – śniadania I i II, 2 – obiad, 3 – podwieczorek). Proszę wpisać 
tylko odpowiednią liczbę. 
 
- Numery telefonów kontaktowych i adresów e-mail Rodziców/opiekunów prawnych: 

Matka/Opiekun prawny Tel.: ………………………………… E-mail:………………………………………………………………. 

Ojciec/Opiekun prawny Tel.: ………………………………… E-mail:………………………………………………………………. 

 
Dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023 do (pełna nazwa, adres i pieczątka dyrektora oraz placówki):  
  
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
- Inne uwagi rodzica/prawnego opiekuna np. dotyczące diety dziecka, stanu zdrowia 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wszystkie podane w deklaracji zapisu informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. 

(data i podpis matki/opiekuna prawnego) (data i podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

 

 



 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA  
Z SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 61 „POD WAWELEM” 

W KRAKOWIE W LIPCU 2023 

 

Imię i nazwiska dziecka……………………………. 

Imię i nazwisko matki……………………………... 

Imię i nazwisko ojca………………………………… 

 

Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania mojego dziecka z przedszkola zapewniające mu pełne 
bezpieczeństwo: 

 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    imię i nazwisko osoby upoważnionej                 nr i seria dowodu osobistego              nr telefonu do osoby upoważnionej 

 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    imię i nazwisko osoby upoważnionej                nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    imię i nazwisko osoby upoważnionej                nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    imię i nazwisko osoby upoważnionej                nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 
Ja,  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

niżej podpisany/a (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) oświadczam, że: 

 

1. Zostałem/am zapoznany/a z zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązującymi 

w Samorządowym Przedszkolu nr 61 oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz poinformowania 

innych osób upoważnionych, wymienionych w Upoważnieniu do odbioru dziecka z Samorządowego 

Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem” w Krakowie w lipcu 2023. 

2. Wszystkie podane w karcie zapisu informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Zapoznałem/am się z informacją administratora o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 

Data i podpis matki/ opiekuna prawnego Data i podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 61 „Pod Wawelem” z siedzibą ul. 
Rajska 14, 31-124 Kraków i są one podawane w celu przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym 
Informujemy, że: 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania. 
2. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane osobowe będą przechowywane przez okres– zgodnie z kategorią 
określoną w JRWA,  
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
5. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, brak ich podania będzie skutkować nieprzyjęciem dziecka. 
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa w szczególności: Ustawa Prawo 
oświatowe, Ustawa o Systemie Oświaty. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak;, adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) 
 
 
 
 

 
Wypełnia Dyrektor Przedszkola: 
 
Kraków, ……………….. 2023 
 
Decyzją Dyrektora Przedszkola, w dniu ………………….…….. dziecko zostało przyjęte/nieprzyjęte* do przedszkola. 
Uzasadnienie (wypełnia się tylko w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola – należy wpisać powód decyzji negatywnej). 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 

(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)  

*niepotrzebne skreślić 



       

Pieczęć przedszkola 

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE 

Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W CZASIE DYŻURU WAKACYJNEGO  

LIPIEC 2023 

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. 
zm.), uchwały XCVII/2647/22 Rady Miasta Krakowa z 12 października 2022 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 61 w Krakowie nr 4/2021z dnia 22 XI 2021 
informuję, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania 
dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do dnia 14 każdego miesiąca 
następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola. 

Do dnia 5- go każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola przekażę informację 
o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu. 

Po otrzymaniu powyższej informacji rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14 -tego miesiąca 
zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną 
od dyrektora. 

Opłaty proszę kierować na numer rachunku bankowego: 73 1020 2892 0000 5802 0590 2848 

Nazwa odbiorcy: 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 

Samorządowe Przedszkole nr 61, 31-124 Kraków, ul. Rajska 14 

Tytułem: Opłata za przedszkole – imię i nazwisko dziecka 

 

W miesiącu lipiec 2023, stawka za żywienie wynosi 12,00 zł 

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, co dodatkowo zwiększy należność o koszty 
upomnienia. 

Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co 
spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności. 

Ponadto informuję, że w razie braku wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie 
z wyżywienia, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2134 z późn. zm.), organ właściwy może przekazać w całości należne świadczenie na poczet ww. zaległości. 

 

…………………………………………………………………… 

(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją i przyjmuję do stosowania od dnia  01.07.2023 r. 

 

………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. 

(data i podpis matki/opiekuna prawnego) (data i podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

* Prosimy o dostarczenie kserokopii aktualnej Krakowskiej Karty Rodziny 3+  z aktualnym hologramem. 

* Prosimy też o dostarczenie ewentualnie kserokopii Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, tzw. Karty "N". 


